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חוות דעת ששלח אלי הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, בעקבות המו"מ שהיה לי עם 

רשכבה"ג מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א לגבי השגותי לכאורה של שיטת מרן בענין "הגבול 

הדרומי של א"י" שהובאו בחיבורו"דרך אמונה" על ספר זרעים לרמב"ם )היות וראיתי שהגרמ"מ 

 זצ"ל השיג על דברי מרן ושלי היה נראה לכאורה שישנן עוד מספר השגות(שולזינגר 

 

 בס"ד אור למצש"ק לסדר 'בכל גבול מצרים' ג' שבט תשנ"ח

 

 שלום רב וכט"ס לרום מעכ"ג הרמה שליט"א נעימות בימינו נצח

  

יתי ולא על שהייתי בחפזון נורא בזמן שבא לב ראשית אבקשה נא סליחה ומחילה מכבוד גאונו שליט"א,

שימחל לי בפה מלא בלימוד זכות עלי  ואקווה בישראל ירבו כמותו קבלתיו בכבוד הראוי לגברא רבא,

 מרחמים עליו מן השמים.  שהייתי מוכרח למהר ללכת ואתו הסליחה וכל המרחמים על הבריות

 )= של מרן כמובן נהניתי מאוד מאוד מהקונטרס הנפלא של כת"ר שליט"א וכל דבריו אמת וצדק והתשובות

להשגותי( שמביא שם נראה דאין בהם ממש ואותי אין כת"ר צריך לשכנע, שהרי ראה בספר מה שנדפס 

 מפני עצת ידידיי שליט"א. בהשמטות בזה והדברים באו

הטענות הנכונות )= השגותי על שיטת מרן( נדחות )= על ידי מרן( בגילא דחיטתא וישיבני בתשובה שלימה 

 עי' חובת הלבבות שער הכניעה סוף פרק א'. . חטא יותר גדול מחטאיי דעלפניו, כי אינני יו

 

 הכו"ח ביקרא דאורייתא מוקירו ומכבדו מאד מאד כגאון רום ערכו הנשגב

 הניכר מתוך כותלי קונטרסו המפואר, מצפה לישועות גדולות

 

 משה מרדכי בן סימה לאה

 

רבתי מאד על השר המסכים )= מרן רבי י. ש. גם השמטתי בדפוס, מה שהי' כתוב אצלי במכתבי התמיהה 

אלישיב( שם שכותב שבנוי על מקורות מכה"ת כולה )= אך מוסיף "אם כל זאת להורות על פי זה הלכה 

 למעשה הלכה ומורין כן לע"ד אכתי מידי ספיקא לא צדק"(, מלבד המפה לענ"ד.

 

 

 

שיות על נושא "הגבול הדרומי" הבהרה: אחרי שקיבלתי מכתב זה, העיר לי הגאון זצ"ל, שכל הקו

שבספר "דרך אמונה", הינן רק על פי השגתנו ואין בהם כדי לערער על דברי במחבר הספר "דרך 

 אמונה" שליט"א.



 



(1) 

 

 הגבול הדרומי של א"י

 

 הקדמה
י אנו מביאים כאן מכתב ששלחנו להגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, בקשר לנושא הגבול הדרומי של א"

 אותו בירר הגר"ח שליט"א בספרו "דרך אמונה".
הצגנו את מכתב התשובה שלו, בו כתב שצריך להאריך ולענות בכתב ולכן עדיף שאבוא והוא יענה לנו בע"פ. כאן 
הצגנו את השאלות והתשובות ומיד כשיצאנו כתבנו את תשובותיו ואת ההערות שהיו לנו על התשובות ואשר אותם 

 בעות.  הצגנו בסוגרים מרו
 

 בס"ד, מוצש"ק פ' וישלח תשנ"ח לפ"ק

 דב ברקוביץ                                                                                

  19רח' הרב מלצר                                                                                  

 בני ברק                                                                                 

 

 לכ' רבינו הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א 

 

והנני נבוך מאד בהבנת דברי  14הנה ראיתי מה שכתב כת"ר ב"דרך אמונה" בה' תרומות שם ב"ביאור הלכה" עמ' 

 ה בכמה ענינים שם, כדי להבין קושט דברי אמת של תורת רבינו.כת"ר שם, ונפשי בבקשתי אם יוכל כת"ר לאלפני בינ

 

 
 

...השערות נסמכות  על  „כתב שם כת"ר  :שאלה א.
 .“שמות ערביים...וכמובן שאין מזה ראיה

נחל צין...ונמשך עד נחל מצרים „אך בהמשך כתב 
. והנה מתקופת “שהוא אל עריש לדעת הגאונים

ומה שקרוי כעת הגאונים עברו למעלה מאלף שנים. 
נחל אל עריש הוא ע"פ מה שקורין הערביים כיום. 
וא"כ נמצינו שוב נסמכים על הערביים כדי לדעת למה 

 התכוונו הגאונים.
נחל מצרים הכוונה לנחל אל עריש, כי יש על  :תשובה

כך קבלה, ועי' ברדב"ז ]לגבי עצם המפה הרגילה 
ם שמסתמך עליה הגאון ר"ח קנייבסקי שליט"א, חוקרי

שונים תקפו את אמינותה של מפה זו, כגון ח. בר 
, 148–140, 84דרומא בספרו "וזה גבול הארץ" )עמ' 

המפה העברית החדשה „–(, הוא כותב שם601–596
)המקובלת בימינו( הזדרזה לקבוע את מדבר צין במקום 
באר שבע. ובכדי שתהא זו קביעת עולם ושיבוש 

ם מעבר צין וגם לדורות הוסיף עליו גם את נחל צין, ג
בקעת צין וכו'. ומשום קלות הדעת בה נהגה המפה 
הנ"ל לגבי השמות בכלל, אשר החליפה כמה מהם 
וביניהם גם אופיניים וחשובים מאד, בשמות בדויים 
וקלוטים מן האוויר, ומשום יחסה הציני לגבי השמות 

. “ההיסטוריים בפרט, פסולה מפה זו לשימוש מכל וכל
תב גם כן בספר "תגל ערבה" עמ' ברוח דברים זו כו

144–149.] 
 כלמקיפין מוכח שהן סביב „כתב שם כת"ר  :שאלה ב.

. אך ק"ל, מנין לומר שבכל “א"י כמו מוקף חומה
המקומות שנהרות אלו מקיפין את א"י צ"ל בהכרח 
שהם הגבולות. הרי יתכן שיש בתחומן גם כמה 

פרסאות לכל  400 –פרסאות שהן חו"ל. אלא שביחס ל
 צד של א"י, אכתי חשיב מקיפין.          

ביחס לסיבוב השמש את הארץ. כתב  ב"ב )כה:(וכן ב
בתוך החלל. והנה,  “מהלכין„ו “מבחוץ„–רש"י סובבין

אע"פ שהשמש רחוקה מאד מהארץ בכ"ז נוקטין בל' 
מובא, דהירדן  מגיע  ב"ר  )עח,א(סובבין. ובפרט דב

בול  א"י,  עד  בית פעור  בשבט ראובן,  הרחק  מג
 וא"כ 

והא „–משם  חוזר  ונופל לים המלח, שכן  מצינו  שם
הדין  ירדנא  מהלך  ביממא  ולית הוא מהלך בלילא 

( נטר הוינא בבית פעור כמה “אדרינוס„ –רש"יאמר )
. אין לומר שהכוונה “דהוה מהלך ביממא מהלך בלילא

למקום אחר, דהא לא רק בל' תורה אלא גם בלשון 
  –נקרא  המקום  בית  פעור כבסוטה  )יד.(  חז"ל  עדיין

 



(2) 

 

 

–רש"יוכבר שלחה מלכות הרשעה אצל  גסטרא )
( של בית פעור הראנו היכן משה קבור עמדו “מושל„

. ואפשר שמים המלח מגיע “למעלה ונדמה להם למטה
 לשם ומשם מתגלגל הירדן לים הגדול.

 : אנחנו לא יודעים היכן זה בית פעור.תשובה
אך בכל זאת ידוע  לנו  שזה  בתחום  שבט  :אלהש ג.

 ראובן שהוא מרוחק מזרחה מים המלח
מפת "חוג הארץ" עמ' קכג של רבי  שלמה  חעלמא  ]וב

 מצוין מקום                                                        בעל  "מרכבת המשנה", 
מיל צפונית מזרחית מקצהו  40‾בית פעור מרחק כ

הרד"ל ון של ים המלח[ ומהמפרשים בב"ר )העלי
, שמרן הקה"י זצוק"ל אמר, שאפשר ו"עץ יוסף"

ומומלץ ללמוד את המדרש עם פירושו( משמע 
 שהירדן עובר בבית פעור.

צריך לומר שאינו עובר בבית פעור, הירדן,  :תשובה
אלא שאדרינוס עמד בבית פעור והשקיף משם, וראה 

 את הירדן.
יוצא ממערת „כתוב שהירדן  :(ב"ב )עדב :שאלה ד.

פמייס ומהלך בימה של סבכי ובימה של טבריא 
עד שמגיע  ויורדלים הגדול ומתגלגל  ויורדומתגלגל 

.  והנה, אזור ים המלח הוא הנמוך “לפיו של לויתן
. “עולה לים הגדול„שבעולם ביחס לים. א"כ, היה צ"ל 

הוא –ועוד, של' מתגלגל, אם לא ע"י כח אחר הדוחפו
יד במורד. ובפרט במרחק כזה גדול. וכן משמעו בכל תמ

 סוטה )ז:(,כעצמות יהודה ב –מקום, בתוך דבר מסוים
ב"ק ריש )כג( רש"י ד"ה או מתחת לדבר, כ

, וכן “מתגלגל ברגלי אדם ובהמה„–מישתנפא
"סובבין" אינו משמע דוקא מעל האדמה, שהרי 

את כל  סובביןשמימי הירדן „נאמר  פדר"א פ"יאב
. וכן משמע “למטהציין למעלה וחציין א"י ח

ד"סובבין את כל א"י" לאו דוקא, דהא בצד מערב 
אינם סובבין דשם יש את הים הגדול. והנה מה שכתב 

וי"ל דבצפון „–כת"ר בפדר"א "מתחת לאדמה"
מתחת לאדמה דרוחב הגבול  1/3יוצא דרק  .“קאמר

פרסה ובמזרח א"י ובדרום א"י הוא  400בצפון הוא 
ה ביחד, ואינו חציין למטה. אך אם נאמר פרס 800

שמתחיל ממערת פמייס, א"כ הוא מעל האדמה במזרח, 
מחצה עד בית פעור ומחצה מתחת לאדמה, בדרום, 

 משם ועד הים הגדול.
אנחנו רואים שלפעמים נוקטים חז"ל "יורד",  :תשובה

תוס' במס' בכורות )נה:( באפילו שהוא עולה, כמו 
ולשון "מתגלגל" יש בכמה  לנהר הפרת. המדבר בקשר

 מקומות שהכוונה למעלה ולא למטה או בתוך. 
]ואכן, בעוד חמישה מקורות בבבלי, שם מופיעה המלה 

" הכוונה אינה בתוך או מתחת, אך באותו "מתגלגל
קטע של מסלול התנועה של החפץ, אשר בו נאמר 
שהחפץ מתגלגל, אין כוונת דוחף החפץ, שהחפץ ינוע 
הלאה בדוקא, אלא שהחפץ ממשיך לנוע מעצמו 

לגבי  יומא )סז.(. וב“מתגלגל קאמר„–כבשבת )ק:(
זרק גט „–ב"מ )יב.(וב “מתגלגל ויורד„–השעיר

שאומר  ב"ק )כ.(,. מלבד רש"י ב“ל קאמרת...מתגלג
מתגלגל מהו... מתגלגל ואתי מרה"י  „לגבי הגמ' 

כגון שגלגלה את כולו בפנים...לחוץ „–“לרה"ר
–חולק עליו שם וכותב תד"ה מתגלגל. אמנם “פטורה

...ועוד ק"ל מתגלגל לא משמע הכי...ונראה „
, היינו, מעצמו וכן מטין “לר"י...ומגלגלי ואתי

–ירושלמי יומא )ה,א( )כו.(, כדברי התוס', בהדברים
דם...שהיה מתגלגל כלפי לפנים...אפי תימר כלפי „

שבת . אך מ"מ, מלבד “חוץ...שהיא הילוך מאיליו

שמתגלגל הוא במישור או באויר, אשר ביחס  )ק:(,
לרוח, אינו מגלגלו מעל הרוח, הרי בכל שאר המקומות 

מעלה ובפרט הוא מתגלגל לכוון למטה, אך בכ"מ לא ל
, לגבי נפילת יומא )סז.(כשמצוין מתגלגל ויורד כב

במדבר רבה וכן ב “מתגלגל ויורד„–השעיר מהצוק
...הארץ כמשפך וכל מקום „–לגבי עדת קורח )יח,יג(

וכן  ,“היכן שהיה א' מהם היה מתגלגל ויורד ובא עמו
שמתגלגל ויורד מה ששותה „–ירושלמי יומא )ה,א(ב

מתגלגלין „–ו(–מי עירובין )י,הובירושל. “לתוך מעיו
 [.“ויורדין לרה"י

, “סובבין...חציין למטה„–ומה שכתוב בפרקי דר"א
איפה שכתוב כתוב, היינו, כיון שכתוב סובבין, ומיד 

, אז אכן הכוונה “חציין למטה„–אחרי זה כתוב
למטה מתחת לאדמה, אך היכן שכתוב –ב"סובבין"

אדמה ]אך בסתם "סובבין", הכוונה היא תמיד מעל ה
מדובר שכל ד' הנהרות סובבין ב"ב )עד.( ק"ל כיון דב

את א"י, הרי הירדן בכללן, אשר לפי דברי רבינו, אכתי 
 סובב הוא את א"י בצפון גם מתחת לאדמה.

א"כ, רואים מפורש, שגם כשלא כתוב מפורש שחלק 
מהנהר למטה, בכ"ז על כרחך "סובבין" לחוד, הכוונה 

בצד מערב יש את הים גם מתחת לאדמה[.ואע"פ ש
הגדול, צריך לומר שהירדן נמשך בתוך הים ואינו 
מתערבב בו, אלא ממשיך צפונה ומתחבר שם בחזרה 

 לירדן, בצפון א"י.



(3) 

 
 
 א"כ גם בים הגדול הוא מתחת לים?  :שאלה ה.

חין אם הוא מושך לאורך כל חופי א"י, ממול, היינו צריכין להב א. וק"ללא, הוא מלמעלה ] :תשובה
שאינו  א.. א"כ יוצא “עד שמגיע לפיו של לויתן„–ועוד קשה דהגמ' אומרת מפורש להפך ב.בו 

הלויתן הזה נח על קרקעית הים, או לפחות, מאוד בעומק הים, ולא  ב.הולך מול כל החוף של א"י  
וודאי שאינו סובב את כל א"י ממערב[ מה שכתוב "חציין", בלשון חז"ל, זה לאו  ג.מלמעלה.  

דמה דבלשון חז"ל קרוי "חצי", היינו, חלק   וק"לדוקא, אלא כל חלק שהוא יכול להקרא "חצי". ]
כל שהוא, זה כאשר הדיון הוא לגבי אם בכלל חלק דינו כשלם, ולא אם דוקא חצי דינו כשלם, ולזה 

מספר  התד"ה כופר בב"ק )מ.(קוראים לפעמים חז"ל "חצי" ולפעמים "מקצת" וכפי שקיבצו 
הביא עוד כמה דוגמאות , אך לא כך הדבר, כאשר כל המטרה  והמהרי"ץ חיות שםות על כך. דוגמא

יאמרו  1/3של חז"ל לציין את הכמות של הדבר או המרחק אז אין הסטיה גדולה כל כך, שבמקום 
שרק בדבר רוחני ולא מדוד אז חצי  "בית אהרן" )ח"ד עמ' )קמא:( וח"ז עמ' )תמח.((. ועי' 1/2

וכן  "הכרמל" על לשונות המלבי"ם, ע' "חצי" וע' "מחצה"לק כלשהו. ועי' ספר הכוונה לח
 ב"ויהי בחצי הלילה", לענין מכת בכורות, שאומרים חז"ל שהיה בדיוק באמצע הלילה.[.

והנה ראיתי במפה שיש נחל שקורין "נחל צין"...סמוך לקצה ים „והנה מש"כ כת"ר  :שאלה ו.
שנה לא צויינו כל הנחלים בפרטות, אך במפות  25נה במפות לפני . וה“המלח ונמשך עד נחל מצרים

של ימינו צוינו כל הנחלים, וחזינן שם, דבין קצה ים המלח והים הגדול, יש הרבה מאד נחלים עם 
סבך של הסתעפויות, ואף אי נימא, דבדרום הירדן מעל האדמה, מי יערוב לנו דדוקא נחל צין הוא 

בלבד, אולי הירדן הוא נחל אחר עם הסתעפויות שונות עד הים  הירדן ובהסתעפויות מסוימות
 הגדול.

ומה שכתב כת"ר, שכל הנחלים הולכים אל הים, לכן נחל צין הולך ממזרח למערב, אולי הוא הולך 
מן הים הגדול למזרח ונבלע באדמה ויוצא בים אחר, דהא חזינן לגבי פרת מח' אי הולך מא"י לבבל 

ועוד, מאז אולי  הטוהו  בנ"א,  )נד:(. או מבבל לא"י כדברי רב שםנה:( בכורות )כדברי שמואל ב
יח.( (סוכה  ורש"י במס' המהרש"א בברכות )נד.( ד"ה עלכפי  שמצוי אפי'על נהרות גדולים כדברי 

, וכן ב"תלמוד ירושלמי"/מס' כתובות )סז.( הובא, ש"ימת חמץ", שהיא אחת ד"ה והאידנא
 .“דוקלטיאנוס הקווה נהרות ועשאו„–רץ ישראלמשמונת הימים הסובבים את א

 ואף בימינו מדינת עירק הטתה את הפרת וסוריה את הירמוך. 
דהרי ההסתעפויות משתרעות דרומה כמעט  וק"לבקשר להסתעפויות אנו הולכים לחומרא ) :תשובה

 2רק הים הגדול[ ועד נחל מצרים מגיעים ממזרח –עד אילת, וצפונה לפחות עד קו הרוחב: חברון
נחלים, ואחד מהם נחל צין ]וק"ל דבדרום נחל אל עריש חזינן עוד כמה נחלים המגיעים לנחל אל 

 עריש[. 
לא זכיתי  “ומה שכתבה התורה ערים ...כי הירדן מימיו מכזבים בקיץ„מש"כ כת"ר  :שאלה. ז

ד יתכן להבין, הרי אנשים זוכרים בקיץ היכן זרם הנחל בחורף ובפרט שהתואי נשאר קיים, וכיצ
שנהר שזורם מאות פרסאות ויכזב בקיץ. ועוד שערים נחרבים על ידי כיבושים, והתוה"ק ידעה 

 ונבאה על חורבנות העתיד. 
 
 

וגם מתחלפים שמותיהם בניגוד לנהרות הגדולים. והא ראיה שעד היום קוראים את רובן 
דרום, הירדן זורם אל הים ירדן, פרת וירמוך. מכל זה נבוכתי והיה נראה לדעתי הדלה דב–בשמותיהן

 הגדול, מתחת לאדמה ולא בצפון. ואחלה פני רבנו להאיר ספקותי בענין זה.
כל „התורה דברה בהווה, ואז הערים היו ציון טוב יותר מהירדן שמכזב בקיץ וכתוב  :תשובה

 ]היינו יש מכזבים יותר ויש מכזבים פחות[. “הנהרות מכזבים
הראב"ד בה' הנהרות, רציתי לשאול עוד דבר אחד, מה שהשיג  וכיון דאתי לידן ענין :שאלה ח.

וכי ראו הם כל הנהרות שבעולם אלא לא אמרו כי אם על נהרות „–וכתב על התנאיםפרה אדמה )ו,י( 
. ולא זכיתי לרדת לפשט עומק “א"י והם פרת וד' נהרות הללו שהוזכרו במשנה שמקיפין אותה

ם נגלו דברים ב"סוד ה' ליראיו". ואף הראב"ד עצמו דבריו. והרי מוזכר בחז"ל שאף לאמוראי
וכן נגלה לי מסוד „ ה' לולב )ח,ב(,ב “כבר הופיע רוה"ק בבית מדרשנו מכמה שנים„כותב על עצמו 

שעתיד לברר המציאות –א"כ, כ"ש חז"ל הקדושים דאליהו ה' בית הבחירה )ו,יד(.ב “ה' ליראיו
–ות ובזוהר מובא בשם רשב"י שידע שמתחתינוהיה מצוי בבית מדרשם. והם בראו עולמ–לעת"ל

גרים בנ"א. א"כ , כיצד ניתן להעלות על הדעת, שדבר שהיו נצרכים לשם הלכה כנהרות –באמריקה
 העולם, שהם לא ידעו זאת. 

 
 

הכוונה לסברה המכוונת –: אם ידוע לחז"ל, הם היו אומרים "קים לן". ו"סוד ה' ליראיו"תשובה
כאלו לא נאמרו בחז"ל על ידיעת מיקום הנהרות. ואליהו יברר מציאות  לאמתה של תורה. ולשונות

 רק בעתיד ולא בזמן חז"ל.               



 : לענין מזלות, האם התכונות המופיעות במקורות כגון: מי שנולד ביום שאלה ט.
ך או בחדש פלוני יהיה כך וכך. האם כיום אנו יכולים לקבל זאת בפשטות או שיש עוד תנאים לכ

 במקורות?
: ודאי שיש לו נטיה לזה, אך זה לא כ"כ ברור כי למשל יתכן שהוא עבד על עצמו או עשה תשובה
 עבירה.

                  

 הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה

                                                                     

 דב ברקוביץ

 

 

 

שר" בפרק "רוח הקודש" בעמוד פ"ב, שבכל הדורות היו אישים רבינו כתב בחיבורו "ארחות יו

בעלי רוח הקודש והוא מביא על כך מקורות רבים, אלא שיש ביניהם הבדלים בדרגות ההשגה של 

רוח הקודש. ההבדל המהותי בין רוח הקודש לבין דרגת הנבואה, הוא נושא בפני עצמו ונכתב עליו 

 עייניברר את הנושא היה דון יצחק אברבנאל בספרו "מהמקומות רבים. מי שכתב על כך רבות ו

 .ג(-)מעיין ג', ב ישועה"


